
Uchwała nr 1047/333/22 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 
 

w sprawie ogłoszenia naboru ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego 

Województwa Mazowieckiego pn.: „Na wakacje po uśmiech dla dzieci z Ukrainy”,  

z pominięciem otwartego konkursu ofert, w celu udzielenia pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), art. 12 ust. 8, art. 31a i art. 31b ustawy z dnia 12 marca 

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.1)), art. 9 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24 i 218), art. 3 ust. 2 i 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.2)), art. 43, art. 47, art. 151 i art. 221 ust. 1-3 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.3)) – 

uchwala się, co następuje:– uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się nabór ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa 

Mazowieckiego pn.: „Na wakacje po uśmiech dla dzieci z Ukrainy”, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert, w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji, o którym mowa w ust. 1, 

nastąpi w formie powierzenia.  

3. Treść ogłoszenia o naborze ofert stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. 

Po wyłonieniu najlepszych ofert, zatwierdzenie wyboru i przekazanie środków na realizację 

zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Zarządu 

Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                 
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002 i 1087. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490  

oraz z 2022 r. poz. 857, 1079 i 1265. 
3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 

oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283. 


